
ZONA UFEC 
Programació
El canal de televisió Esport3 emet avui un nou programa 
del Zona UFEC. S’hi podran veure els següents reportatges: 
el Ciutat de Barcelona d’escacs, el campionat de Catalunya 
absolut per parelles de pàdel i el reportatge final de la 
campanya ‘Així jugo’.

triAtló 
Francesc Freixer i Noemi Moreno, guanyadors a tavèrnoles
La població Osonenca de Tavèrnoles va acollir la primera jornada de la Lliga Nacional de 
Catalunya de duatlons de muntanya, arribant a la seva  vuitena edició. Els 189  duatletes 
van haver de deixar enrere 6 quilòmetres de cursa a peu, seguits de 20 quilòmetres de 
ciclisme de muntanya i per acabar una darrera cursa a peu. Els vencedors absoluts van ser 
Francesc Freixer (Grup Esportiu Esteve) i Noemí Moreno (Club Atlètic Igualada).

ufec

www.diba.cat/penjatunamedalla
#penjat1medallaesportsdiputaciobarcelona

“L’esport és una forma de vida.
T’ajuda a superar qualsevol obstacle,
el que costa és donar el primer pas.” 

Isidre Esteve. Pilot de rallies
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hípica
MOLLeT VeNÇ  
aL RcpB

L’amazona d’origen 
suís Margaret Mollet 
va ser la brillant 
guanyadora del 
Gran Premi del CSN2 
* disputat durant el 
cap de setmana al 
Reial Club de Polo 
de Barcelona.
Amb Vivi DHZ va ser 
la millor de la prova 
reina, disputada en 
dues mànegues, 
seguida per Maya 
Torres muntant a 
Under Pressure K 
i Carlota Vilarrubí 
amb Hector VH End 
House.

ORieNTaciÓ
ROgaiNe 
SeRRaLada 
LiTORaL
Obertes les 
inscripcions per 
a la 7a edició 
de la Rogaine 
d’Orientació 
Serralada Litoral, 
que el pròxim 
dissabte 2 de 
desembre el Club 
Esportiu Farra-O 
celebrarà a Òrrius 
(Maresme). Aquesta 
prova, que tanca el 
calendari de la Copa 
Catalana i la Lliga, 
tindrà format de 6 i 
3 hores.

MéS 
NOTícieS

l luís Monfort, represen-
tant de la Federació Ca-
talana de Bitlles i Bowling 

a la Copa del Món Qubica-AMF, 
s’ha classificat en la 17a posició 
amb un total 6.569 pals (205,28 
de mitjana), mentre la repre-
sentant femenina ha obtingut  
la 28a posició amb 4.522 pals 
(188,41 de mitjana).
Cal destacar el gran inici de tor-
neig  que va fer el Lluís en el què 
va acumular 1.394 pals, 232,33 
de mitjana i es va classificar en 
2n lloc, desprès d’haver liderat 
la sèrie les quatre primeres par-
tides, classificant-se finalment 
en els top 24 en 19è lloc, desprès 
de les 8 partides de la fase dels 
24 ha recuperat dues posicions, 
aquesta és la millor classificació 
en categoria masculina assolida 
pels representants catalans en 
el decurs dels 10 anys que hi par-
ticipem.
Pel que fa a la representant fe-
menina, Íngrid Julià va fer un 
bon debut en la prestigiosa 
competició, destacar els bons 
resultats i especialment els de 
la 3a jornada, 1.244 pals (207,33 
de mitjana) que la van classifi-
car  entre les top 24, en la darrera 
jornada tot i que ho va lluitar fins 
a la darrera tirada, no va aconse-
guir mantenir la posició dins dels 
top 24.

BOWLiNg TeNpiN 

Lluís Monfort, en el  
top 24 de la copa del Món

Un total de 118 esportistes (54 
femenines i 64 masculins) de 
67 federacions de tot el món 
han participat en una de les 
competicions més prestigio-
ses d’aquest esport, celebrat 
a les instal•lacions de Bol 300 
d’Hermosillo (Mèxic) del 4 al 12 
de novembre.

Els campions de la Copa del món 
2017 han estat Krizziah Lyn (Fi-
lipines) que va vèncer Siti Safi-
yah (Malaysia) per 236 a 191 a la 
final de defensa de posició, men-
tre en categoria masculina, el ju-
gador Jakob Butturff (EUA)  va 
superar Óscar Rodríguez (Co-
lòmbia) per 246 a 201.

▄ El passat diumenge 12 de 
novembre, va tenir lloc la 38a Mi-
tja Marató de l’Espirall, que forma 
part de la 12a edició del Challenge 
de Mitges Maratons – Gran Premi 
Diputació de Barcelona.
La Mitja més veterana de Ca-
talunya, està organitzada per 
l’Associació de Veïns del barri de 
l’Espirall, a Vilafranca del Pene-
dès. Els guanyadors d’aquesta 

POLIESPORTIU

38a Mitja Marató de l’espirall
edició han estat: Joan Ribes 
(01:14:57), Abderrazak Samaoui 
Ait Moussa (01:15:29) i Alberto 
Viera Marmol (01:18:03). En cate-
goria femenina: Carme Bertran 
(01:35:20, Maria Pons (01:37:11) i 
Aida Pérez (01:40:45.
L’entrega de trofeus va comptar 
amb la participació de la diputa-
da d’Esports de la Diptuació de 
Barcelona, Maite Fandos.

▄  Del 10 al 12 de novembre 
es va jugar la XVI edició del Cam-
pionat de Catalunya Sènior de 
Pitch & Putt,  per a majors de 55 
anys, al camp de Hcp1 de Sant 
Vicenç de Montalt. Hi van parti-
cipar 177 jugador/es i va estar or-
ganitzat per la Federació Catala-
na de Pitch & Putt. El Campionat 
era a 36 forats, els primers 18 els 
jugadors van poder escollir jugar 

entre divendres o dissabte i pos-
teriorment es va fer un tall per 
accedir a jugar la segona part del 
campionat.
El local Xavier Creus i el giro-
ní Josep Martínez van lluitar 
fins al final, desempat inclòs, 
amb victòria per Creus, que es 
proclamava, d’aquesta mane-
ra, campió de Catalunya sènior 
FCPP 2017.

PITCH & PUTT 

Xavier creus, campió de catalunya
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